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Μυτιλήνη, 09-06-2021 

Α/Α : 51/2021 
 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Διεύθυνση            : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν.            : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873 
Fax             : +30 22510 45575 
E-mail             : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα            : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι  : Μητσέλλης Μάριος  

   Ρόκου Ίρις 
   Καραμανώλη Δέσποινα 

 
 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

                                              
 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός φορέας που 
δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της 
Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Αντικείμενο: 
 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών ένδυσης, 
εσωρούχων και υπόδησης 

Προϋπολογισμός: 2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργο: "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points" που 
χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (IOM) 

Κριτήριο 
κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 
είδος 

Καταληκτική  
ημερομηνία/ώρα 
υποβολής 
προσφορών: 

 
 
 
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
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2 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και 

υπόδησης με αριθμό 51/2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», 

λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

▪ τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

▪ την άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης, 

εσωρούχων και υπόδησης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών ένδυσης, 

εσωρούχων και υπόδησης όπως εκείνα αναφέρονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής, ανά είδος, υπό τον όρο ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στον πίνακα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

3. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 

ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα 

της επιχείρησης.  

5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Το κόστος τεμαχίου για το εκάστοτε ζητηθέν είδος, συμπεριλαμβανομένου του 

μειωμένου Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο 

αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένει σταθερή μέχρι και 

τις 31-08-2021. 

 Την περιγραφή των προδιαγραφών του προσφερόμενου προϊόντος (τεχνικά 

χαρακτηριστικά). Η σύνθεση όλων των ζητούμενων ειδών θα αποδεικνύεται με την 

αντίστοιχη ετικέτα σε κάθε ρούχο. 



 

  

 

3  Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για 

όλη την περίοδο έως και τις 31-08-2021. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, σε 

περίπτωση έγγραφου αιτήματος από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για παράταση της 

ισχύος της προσφοράς, οι επιλαχόντες προμηθευτές μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά ή να την αποσύρουν (όλη ή μέρος αυτής). Στην τελευταία 

περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους προσφέροντες (κατά σειρά 

προτεραιότητας, αποκλειστικά βάσει τιμής) συμφώνησαν να παρατείνουν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφοροδότες. Σε περίπτωση 

παράτασης, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

6. Από πλευράς των επιλαχόντων προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς 

παράδοση προϊόντων. Το εκάστοτε προϊόν θα πρέπει να είναι απολύτως καινούριο, καθαρό 

και αμεταχείριστο, να πληροί τις προδιαγραφές. 

7. Όπου αναφέρεται ότι το υλικό θα είναι χρωματιστό, η επιλογή χρώματος θα γίνει 

αποκλειστικά από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέσει τα απαιτούμενα δείγματα, εμπορικούς καταλόγους, 

περιγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, ώστε να είναι δυνατή η 

επιλογή συγκεκριμένων σχεδίων και χρωμάτων για κάθε είδος από τους ωφελούμενους που 

είναι οι τελικοί αποδέκτες των ειδών. 

9. Ο εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει επίσης να διαθέτει φυσικό κατάστημα στην πόλη της 

Μυτιλήνης, προκειμένου να δύναται το παιδί, εφόσον το επιθυμήσει, να δει και να δοκιμάσει 

τα προϊόντα. 

10. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους προσφέροντες στον απαιτούμενο αριθμό 

παραλλαγών σχεδίων και χρωμάτων (η ποικιλία χρώματος αφορά στο σύνολο των 

ζητηθέντων σχεδίων, όχι στο κάθε σχέδιο μεμονωμένα) του κάθε προσφερόμενου είδους. Οι 

προσφερόμενες τιμές για κάθε είδος, ανεξάρτητα σχεδίου ή χρώματος, δεν υπόκεινται για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία σε αναπροσαρμογή, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 



 

  

 

4 11. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για 

την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., καθώς διαμορφώνονται βάσει των αναγκών όπως εκείνες 

προκύπτουν μέσα στο ως άνω διάστημα. 

12. Η τμηματική παράδοση των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή 

είτε στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ή στην περιοχή Σκίνα (Νέες Κυδωνίες Λέσβου, 

περίπου 22χλμ. από το κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης), ανάλογα με την ανάγκη της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της παραγγελίας. Είναι στην 

αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας 

κατά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και 

αλλοιώσεις. 

13. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά μέχρι τις 31-08-2021. 

14. Ο προμηθευτής θα έχει την ποιοτική — ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στον εκπρόσωπο της δομής φιλοξενίας στα Σκίνα ή 

την έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

15. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών, θα γίνεται από τον αρμόδιο για την παραλαβή των ειδών στο χώρο που 

έχει υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Στο αντικείμενο των εκάστοτε εκπροσώπων 

παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: α. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από 

τον προμηθευτή: Να είναι διαθέσιμη προς παράδοση η ζητηθείσα ποσότητα το αργότερο 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ανάγκης στον προμηθευτή. Η 

παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, σε 

συνεννόηση με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

16. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

ειδών της προμήθειας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους του παρόντος αιτήματος για προσφορές, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν o προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που 

απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να μην 

προχωρήσει σε πληρωμή του τιμήματος που αφορά σε εκείνη την ποσότητα και ο 

προμηθευτής υποχρεούται να εκδώσει πιστωτικό για το ποσό αυτό. 



 

  

 

5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

▪ να τις αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-

amea.gr, με θέμα: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την 

υπ’αρ.51/2021 πρόσκληση» ή 

▪ να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.51/2021 

πρόσκληση» ή 

▪ να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.51/2021 

πρόσκληση». 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως 

την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν 

αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και 

ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Ρόκου Ίριδας ή Καραμανώλη 

Δέσποινας και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η 

χρονοσήμανση παραλαβής της προσφοράς αναφέρεται ευδιάκριτα στο εκάστοτε email. 

4. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, καθώς και τυχόν αποδεικτικά 

έγγραφα που θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τους προμηθευτές, πρέπει να 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
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6 5. Η προμήθεια των ειδών θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30-06-2021. Τα είδη θα πρέπει να είναι 

ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση των ειδών θα γίνει είτε στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

στο νομό Λέσβου (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 

45577) ή στη δομή φιλοξενίας στην περιοχή Σκίνα (Νέες Κυδωνίες Λέσβου, περίπου 15χλμ. από το 

κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης). 

6. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών  (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Επιλογή συνεργάτη: Το εκάστοτε προϊόν θα αξιολογηθεί και, εφόσον ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις, θα κατακυρωθεί στον προμηθευτή βάσει του κόστους του. Κάθε προσφοροδότης 

μπορεί να υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για ένα ή περισσότερα 

είδη. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα προϊόντα στον ίδιο 

ή σε διαφορετικούς προσφέροντες. Ο προσφέρων που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες 

απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για ένα προϊόν, θα επιλέγεται για το 

συγκεκριμένο είδος. 

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 

κάποιο είδος, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τα 

υπόλοιπα προϊόντα. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 

ολόκληρο ή εν μέρει. 

8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

9. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας. 

10. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

11. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

12. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις 

ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις 

προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική 



 

  

 

7 ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά 

στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

13. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη 

συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το 

συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 

δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

14. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 

έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 

πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

15. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν 

από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή 

να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 

16. H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους 

εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά 

την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε 

πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή 



 

  

 

8 τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή 

καταναγκαστικές πρακτικές. 

17. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 

κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 

συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 

γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 

προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 

τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, 

ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 

προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

18. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο συνεργάτης καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), σύμφωνα με την κείμενη 

Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

19. Το εκάστοτε παραστατικό (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδεται και θα παραδίδεται αυθημερόν 

με την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος 

κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν 

συνεχεία θα εκδίδεται το νέο τιμολόγιο. 

20. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε 

τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή 

του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια των ειδών και πάντα σύμφωνα με τη ροή 

χρηματοδότησης του προγράμματος. 

21. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την προμήθεια. 

22. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr


 

  

 

9 Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Τρίτη 15-05-2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

  



 

  

 

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου, καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλλουν προσφορά τους για τα ακόλουθα είδη ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΔΥΣΗ 

 

T-shirt 

ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ ΑΝΔΡΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%), μαλακή, υπο-
αλλεργική 
Με κοντό μανίκι 
Με στρογγυλή λαιμόκοψη 
Άνετη εφαρμογή (loose) 
Βάρος: 150-170 gr 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 6 
Χρώμα: τουλάχιστον 6  
 
Ποσότητα: Ανδρικά 9 (S) και 34 (M) και 14 (L) 

Γυναικεία 6 (S) και 6 (M) και 6 (L) 
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Πουκαμίσα    

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΧΥΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%) 
Άνετη εφαρμογή 
Με ή χωρίς γιακά και κουμπιά 
Μακριά μανίκια 
Αδιαφανές υλικό 
Ελαφρώς μακρύτερο στο πίσω μέρος 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 3 
Χρώμα: τουλάχιστον 5  
 
Ποσότητα: 5 (S) και 10 (M) 
 

 

Παντελόνι κοντό (βερμούδα) 
 

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΔΡΙΚΗ 
 
Υλικό: βαμβάκι, πολυεστέρας ή βισκόζη 
Αθλητική 
Κανονική, μοντέρνα γραμμή 
Μήκος: έως το γόνατο 
Με λάστιχο στη μέση και κορδόνι για ρύθμιση 
Με τσέπες 
Με χοντρές ραφές 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 2 
Χρώμα: τουλάχιστον 3 (κατ’ ελάχιστον μαύρο, μπλε, γκρι) 
 
Ποσότητα: 20 (S) και 35 (M) 

 

Κολάν κάπρι (3/4) 
 
 

ΚΟΛΑΝ ¾ (ΚΑΠΡΙ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
 

Υλικό: βαμβάκι, λάτεξ, πολυεστέρας – ελαστάνη ή βισκόζη 
(αποδεκτή σύνθεση έως 30%) 
Αθλητική 
Στενή, μοντέρνα γραμμή 
Μήκος: λίγο κάτω από το γόνατο 
Με λάστιχο στη μέση 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 2 
Χρώμα: τουλάχιστον 4 

 
Ποσότητα: 10 (S) και 10 (M) και 2 (L) 
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Παντελόνι φόρμας και φούτερ 
μακρυμάνικο καλοκαιρινό (σετ) 

 
  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΟΡΜΑΣ 

Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%) 
Άνετη εφαρμογή 
Με λάστιχο στο κάτω μέρος για πιο σταθερή εφαρμογή 
(cuffed leg) 
Με λάστιχο στη μέση και κορδόνι για ρύθμιση 
Με τσέπες 
 

ΦΟΥΤΕΡ 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%), μαλακό, υπο-
αλλεργικό 
Με μακρύ μανίκι 
Ζακέτα με φερμουάρ ή μπλούζα φούτερ 
Με ή χωρίς κουκούλα 
Με ή χωρίς τσέπη/-ες 
Με ελαστικό τελείωμα στα μανίκια και στο κάτω μέρος 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 4 
Χρώμα: τουλάχιστον 6 (κατ’ ελάχιστον μαύρο, γκρι, 
ενδεχομένως μοβ, παλ ροζ κ.α.) 
 
Ποσότητα: Ανδρικά 5 (S) και 20 (M) και 35 (L) 

Γυναικεία 6 (S) και 6 (M) και 6 (L) 

  



 

  

 

14 ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

 

Μποξεράκι 
ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΞΕΡ ΑΝΤΡΙΚΟ 

 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακό και 
υπο-αλλεργικό 
Μοντέρνο 
Εφαρμοστό 
Με εξωτερικό φαρδύ λάστιχο στη μέση 
 
Χρώμα: μονόχρωμα ή δίχρωμα, τουλάχιστον 5 (κατ’ ελάχιστον 
μαύρο, σκούρο μπλε, γκρι) 
 
Ποσότητα: 25 (S) και 35 (M) 

 

Σλιπ ΕΣΩΡΟΥΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
 

Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακό και 
υπο-αλλεργικό 
Κλασσικό σλιπ (όχι brazil, boxer, string) 
Χωρίς δαντέλα ή διαφάνεια 
 
Χρώμα: τουλάχιστον 5 

 
Ποσότητα: 10 (S) και 10 (M) 

 

Αθλητικό μπουστάκι 
 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΠΟΥΣΤΑΚΙ 
 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 90%), μαλακό και 
υπο-αλλεργικό 
Λείο χωρίς δαντέλα ή διαφάνεια 
Χωρίς μπανέλα ή ενίσχυση 
Κατάλληλο για κορίτσια ηλικίας 10-15 ετών 
 
Χρώμα: τουλάχιστον 4 
 
Ποσότητα: 3 (S) και 3 (M) 
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Κάλτσες κοντές (σοσόνια) 
 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΟΝΤΕΣ (ΣΟΣΟΝΙ) 
 

Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 80%) ή βαμβάκι – 
ελαστάνη ή βαμβάκι - Lycra, μαλακή και υπο-αλλεργική 
Με λάστιχο στον αστράγαλο 
 
Χρώμα: Μονόχρωμες, τουλάχιστον 6 (κατ’ ελάχιστον σε μαύρο 
και γκρι) 
 
Ποσότητα: Ανδρικές 35 (S) και 55 (M) 

Γυναικείες 10 (S) και 30 (M) 
 

 

Κάλτσες αθλητικές 
 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
 

Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 60%) μαλακή και υπο-
αλλεργική 
Με λάστιχο στο τελείωμα (rib ύφανση) 
 
Χρώμα: μονόχρωμες ή δίχρωμες, τουλάχιστον 3 (κατ’ 
ελάχιστον σε μαύρο) 
 
Ποσότητα: 35 (S) και 55 (M) 

 

 

Πιτζάμες καλοκαιρινές (σετ) 
 
  

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΙΤΖΑΜΑΣ 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%) 
Άνετη εφαρμογή 
Ίσια, κανονική γραμμή παντελόνι μακρύ (γυναικεία), 
βερμούδα πάνω από το γόνατο (ανδρική) 
Με λάστιχο στη μέση 
 

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΠΙΤΖΑΜΑΣ 
Υλικό: βαμβάκι (αποδεκτή σύνθεση έως 70%), μαλακό, υπο-
αλλεργικό 
Με κοντό μανίκι 
 
Σχέδιο: τουλάχιστον 4 
Χρώμα: τουλάχιστον 4 
 
Ποσότητα: 10 (S) και 30 (M) και 20 (L) 



 

  

 

16 

 

Μαγιό ανδρικό 
 
 

ΜΑΓΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΡΤΣ ΑΝΤΡΙΚΟ 

  

Υλικό: spantex, ελαστάνη 
Μοντέρνα γραμμή 
Όχι πολύ κοντό, λίγο πάνω από το γόνατο 
Με λάστιχο στη μέση ή κορδόνι 
 
Σχέδιο: τουλάχιστον 4 

Χρώμα: μονόχρωμα ή δίχρωμα, τουλάχιστον 5 
 
Ποσότητα: 40 (S, M, L) 
 

 

Μαγιό αθλητικό ολόσωμο 
 

ΜΑΓΙΟ ΟΛΟΣΩΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

 

Υλικό: spantex, ελαστάνη 
Αθλητικό 
Μοντέρνα γραμμή 
 
Σχέδιο: τουλάχιστον 2 
Χρώμα: τουλάχιστον 5 
 
Ποσότητα: 10 (S-M) 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 

Καπέλο με γείσο τύπου Jockey 

ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΓΕΙΣΟ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 
 
Υλικό: βαμβάκι 
UNISEX 
Με ή χωρίς λογότυπο 
Με ρυθμιζόμενο ιμάντα/λουράκι στο πίσω μέρος  
 
Σχέδια: τουλάχιστον 2 
Χρώμα: τουλάχιστον 4 
 
Ποσότητα: 50 
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Μαντήλι κεφαλιού 
 
 

ΜΑΝΤΗΛΙ ΚΕΦΑΛΙΟΥ / ΦΟΥΛΑΡΙ  
 

Υλικό: πολυεστέρας 
Σχέδια: τουλάχιστον 4 
Χρώμα: εμπριμέ ή μονόχρωμο, τουλάχιστον 5 
Προτεινόμενη διάσταση: 100x100cm 

 
Ποσότητα: 10 

ΥΠΟΔΗΣΗ 

 

Σαμπό τύπου crocs 
ΣΑΜΠΟ ΤΥΠΟΥ CROCS (CLOG) 

 
Υλικό: PVC 
Ανατομικά 
Με λουράκι (όχι σταθερό) 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 2 
Χρώμα: μονόχρωμο, τουλάχιστον 6 

 
Ποσότητα: 4 (No 36), 3 (Νo 37), 4 (Νo 38), 15 (No 39), 25 (Νo 
40), 15 (Νo 41), 15 (Νo 42), 4 (Νo 43) 

 

Αθλητικά παπούτσια 
 
 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΑ / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
 

Υλικό: εξωτερικά συνθετικό δέρμα, εσωτερικά με επένδυση 
ύφασμα 
Ιδανικά για περπάτημα ή/και καθημερινή προπόνηση 
Ανατομικά 
Με μαλακό πάτο 
Με αντικραδασμική προστασία  
Με αντιολισθητική σόλα από καουτσούκ 
Αδιάβροχα 
Δέσιμο με κορδόνι 
 
Σχέδια: τουλάχιστον 4 
Χρώμα: μονόχρωμα ή δίχρωμα, τουλάχιστον 5 (κατ’ 
ελάχιστον σε μαύρο) 
 
Ποσότητα: 4 (No 36), 3 (Νo 37), 4 (Νo 38), 15 (No 39), 25 (Νo 
40), 15 (Νo 41), 15 (Νo 42), 4 (Νo 43) 

 


